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Salona dizains

02  Virsbūves dizaina 
personalizācijas paka 
Ideāli piemērota, lai izceltu jūsu 
krosovera robusto un iespaidīgo 
izskatu. Sānu sliekšņu uzlikas 
piedāvā īstu komfortu, iekāpjot 
un izkāpjot no automašīnas vai 
uzstādot uz jumta priekšmetus. 
Riteņu arku moldingi aizsargā jūsu 
automašīnas virsbūvi un riteņus.

77 11 579 698 (pilna paka)
77 11 780 204 (sānu sliekšņu paka)
77 11 780 205  (riteņu arku moldingu 

paka) 

01 Izgaismoti 
durvju sliekšņi
Izskatīgi un praktiski.  
Ik reizi, kad durvis tiek 
atslēgtas vai aizslēgtas, arī 
attālināti, uz 30 sekundēm 
iedegas baltais durvju 
sliekšņu apgaismojums, 
tādējādi uzlabojot 
redzamību un piekļuvi 
transportlīdzeklim.  

82 01 583 947

03 Pedāļu uzlikas Sport 
Uzsver automobiļa sportisko salonu, vienlaikus 
sniedzot oriģinalitātes pieskārienu. 
82 01 589 798 (manuālā pārnesumkārba)
82 01 589 803 (automātiskā pārnesumkārba) 

04 Izgaismotas durvju sliekšņu 
dekoratīvās uzlikas
Lepni nesot Renault logo, nerūsējošā tērauda 
uzlikas eleganti aizsargā KADJAR priekšējo 
durvju slieksni, ar taimeri kontrolētā baltā 
gaisma iedegas, kad durvis ir atvērtas.
82 01 452 090
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05 17” Vieglmetāla diski 
Aquila
82 01 539 752 (dimanta efekts, tumša 
metāla krāsa)
82 01 564 005 (melni)

01 19“ vieglmetāla diski 
Jaipur 

 82 01 539 754 (dimanta efekts, gaiša 
metāla krāsa)

02 19“ vieglmetāla diski 
Cusco   
82 01 452 099 (dimanta efekts, matēti 
melnā krāsa)

03 19” vieglmetāla diski 
Extreme  
40 30 075 98R (dimanta efekts, matēti 
melnā krāsa)

04 17” Vieglmetāla diski 
Java
82 01 485 175 (sudraba pelēki)

Vieglmetāla diski



Automašīnas 
salons jūsu 
ērtībām    
02 Apģērbu pakaramais  

Ļauj jums uzmanīgi pakārt un glabāt jūsu apģērbu 
priekšējā sēdekļa aizmugurē, padarot pārvadāšanu 
ērtāku. Izņemams, viegli uzstādāms, ātri kļūst par 
jūsu ikdienas būtisku sastāvdaļu.
77 11 578 137

Virsbūves aizsardzība
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04 Saulsargi
Uzlabojiet savu ikdienas komfortu, 
nodrošinot optimālu aizsardzību pret sauli 
un ultravioletajiem stariem.Viegli uzstādīt 
un noņemt. Pieejams visiem priekšējiem un 
aizmugurējiem logiem.
82 01 589 746 (pilna paka)
82 01 589 733 (paka aizmugures logiem) 

03 Vēja novirzītājs 
Vējainā laikā ļauj braukt ar atvērtu logu, 
izvairoties no vēja radītās turbulences un 
caurvēja. Neapgrūtina redzamību atpakaļskata 
spogulī. Izturīgs pret automazgātuvju birstēm un 
sliktiem laika apstākļiem.
82 01 551 407

01 Dubļusargi 
Efektīvi aizsargā virsbūves 
apakšējāo daļu no dubļu šļakstiem 
un grants. Rūpīgi izvēlēti, tie ir lieliski 
pielāgoti jūsu KADJAR dizainam.
82 01 452 072 (priekšpusē)
82 01 452 077 (aizmugurē) 

Logi



01 Augstākās kvalitātes 
tekstilmateriālu grīdas 
pārklāji
Garantē pilnīgu aizsardzību jūsu 
automašīnas interjera grīdai. Šūti un īpaši 
paredzēti transportlīdzeklim, ar divām 
drošības skavām, tos ir ērti piestiprināt, 
un tie netraucē pedāļiem. Viegli tīrāmi, 
tie saglabā jūsu automašīnas grīdu arī  
visbiežāk lietotās interjera zonās. Piedāvā 
arī Confort versiju.
82 01 569 371 (Premium) 
82 01 569 389 (Confort)

02 Bagāžas nodalījuma paklājs
Nevainojami pielāgots jūsu auto bagāžas 
nodalījuma formai, lieliski piemērots, 
pārvadājot smērējošus priekšmetus. Izcili 
praktisks, vienkārši ievietot un tīrīt, 
pateicoties tā puscietajam materiālam.
82 01 583 479

03 Gumijas paklājiņi ar                
paceltām malām
Nodrošina pilnīgu aizsardzību automobiļa 
salona grīdai. Īpaši paredzēti transport-
līdzeklim, ar divām drošības  skavām tos ir 
ērti piestiprināt, un tie netraucē pedāļiem. 
Ūdensnecaurlaidīgi un viegli tīrāmi.  
82 01 495 015

Ērtības bagāžas nodalījumā
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Salona aizsardzība

04 Starpsienu režģis 
Nodrošina to, ka jūsu bagāžas nodalījums ir atdalīts no 
KADJAR salona. 
82 01 598 451

06 EasyFlex modulāra bagāžas 
nodalījuma aizsardzība
Kalpo, lai aizsargātu jūsu bagāžas nodalījumu un sniegtu 
iespēju droši transportēt smērējošus priekšmetus. Viegli 
salokāms un atlokāms, ikvienā sēdekļa un bagāžas 
nodalījuma pozīcijā. Ar to var noklāt visu bagāžas 
nodalījumu, līdz pat priekšējiem sēdekļiem. Salocītu var 
izmantot kā bagāžas nodalījuma paklāju. 
82 01 589 708

05 Uzglabāšanas tīkls
Notur vietā bagāžas nodalījumā ievietotos objektus 
transportēšanas laikā. Pielāgots auto gabarītiem. 
Pieejamas horizontālā un vertikālā versija. 
77 11 422 533 (horizontāli)
82 01 568 849 (vertikāli) 



Pārvadāšana
01 QuickFix alumīnija jumta 

šķērsstieņi
Precīzi pieskaņoti jūsu KADJAR, tos var 
viegli
uzstādīt, neizmantojot instrumentus, 
pateicoties
inovatīvai ātrās montāžas sistēmai. 
Iespējams
piestiprināt gan pie jumta, gan pie 
gareniskajām
sliedēm.
82 01 502 652 (uz gareniskām sliedēm)
82 01 502 632 (uz jumta) 

02 Proride 80 velosipēdu 
pārvadātājs
Ātri un ērti piestiprināms jumta sliedei bez
pielāgošanas, ļauj jums pārvadāt sev līdzi
velosipēdu pilnīgi droši un ērti.

77 11 577 325

03 Slēpju pārvadātājs
Ļoti ērti lietojams, tas jums ļauj pārvadāt 
visu veidu slēpes vai sniega dēļus uz jūsu 
auto jumta pilnīgā drošībā.
77 11 420 778 (4 pāri)
77 11 420 779 (6 pāri) 

04 Urban Loader jumta 
bagāžas novietne
Pateicoties ietilpības palašināšanai(no 
300 līdz 500 litriem), ļauj jums pielāgot 
transportlīdzekļa vestspēju atbilstoši 
jūsu vajadzībām. Ātri un viegli uzstādīt, 
pateicoties intuitīvai Easy-Snap 
pievienošanas sistēmai. Aerodinamisks 
dizains.

77 11 578 086

05 Cietā jumta bagāžas 
novietne
Ļauj palielināt KADJAR vietu bagāžai. 
Praktiska
un izturīga, kļūst par būtisku sastāvdaļu 
ceļojumā bez
kompromisiem. Aerodinamiska un 
glancēti melna, pievilcīgs dizains.
77 11 575 524 (380 L)
77 11 575 525 (480 L)
77 11 575 526 (630 L)

01 03

04

0502



Audio
03 Skandu komplekts Focal Music    

Premium 6.1
Komplektā 6 skaruņi ar sabvūferi. Pateicoties 400 W 
jaudai un
augstai skaņas kvalitātei, tiek garantēta HIFI Premium 
kvalitātes skaņu sistēmas baudīšana.

77 11 579 537

Video
01 9’’ Nextbase noņemama 

video sistēma
Ļauj aizmugurē sēdošajiem pasažieriem 
brauciena laikā vērot viņu iecienītos video. 
Sastāv no 2 atsevišķiem 9 collu ekrāniem, kas 
aprīkoti ar DVD atskaņotāju. Lai nodrošinātu 
lielāku funkcionalitāti, pieejams ar 2 bezvadu 
infrasarkanajām austiņām un tālvadību. 
Droši un ērti
piestiprināma.

77 11 430 555

02 Planšetes stiprinājums 
Viegli piestiprināt sēdekļa pagalvim, ļauj 
aizmugurē sēdošajiem pasažieriem ērti 
vērot planšetē esošos video. Savienojams ar 
jebkura veida planšeti no 7 līdz 10 collām.
 
77 11 574 991
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Aizsardzība 
pret zādzībām 
un uzraudzība
01 Signalizācija

Efektīvi samazina automašīnas vai tās 
salonā esošo priekšmetu zagšanas 
mēģinājumus.Pateicoties anti-lift modulim
un perimetriskai un tilpuma
aizsardzībai, nodrošina jūsu
mantu un salona aizsardzību.
82 01 579 504

02 Video Black Box
Automātiska un neatkarīga ieraksta sistēma. 
Būtisks instruments jūsu drošībai uz ceļiem, tā 
kalpo kā objektīva liecinieku liecība, ja ir noticis 
negadījums.
77 11 577 533

03 Brīvroku atslēgas sistēma 
Analoga standarta ‘‘hands free’’ atslēgkartei tā 
nodrošina dzinēja iedarbināšanu,
neievietojot aizdedzē atslēgu. Tiek
piedāvāta ar integrētu avārijas atslēgu.

28 59 771 47R + 28 5C 721 04R (balta)

Braukšanas 
atbalsts 
04 Parkošanās sensori 

Atvieglo auto novietošanu stāvvietā, garantējot 
visu auto ceļā esošo šķēršļu noteikšanu.
82 01 537 464 (priekšpusē)
82 01 537 455 (aizmugurē) 
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Bērnu sēdekļi
01 Isofix Duoplus bērnu sēdeklis

Īpaši pārbaudīts, piemērots KADJAR, tas nodrošina 
labāko iespējamo drošību un aizsardzību bērniem 
vecumā no 9 mēnešiem līdz 4 gadiem.  Vienkārša 
uzstādīšana, izmantojot isofix stiprinājumu montāžu, 
regulējami 3 leņķa iestatījumi (ieskaitot gulēšanas pozu), 
padara to ideāli komfortablu.
77 11 423 381
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Sniega ķēdes
01 Premium sniega ķēdes

Garantēta maksimāla drošība un saķere arī 
sarežģītākajos ziemas apstākļos (sniegs, 
ledus). Augsti kvalitatīvas, intuitīva un 
automātiska uzstādīšana padara tās ātri un 
viegli lietojamas
77 11 578 671 (R16 un R17)
77 11 578 665 (R19)

02 Sniega ķēdes 
Garantē maksimālu drošību un 
saķeri vissarežģītākajos ziemas 
apstākļos (sniegs, ledus).   
77 11 578 473 (R16 un  R17)
77 11 578 474 (R19)

03 Sniega zeķes 
Vieglas un viegli lietojamas, ātri un 
vienkārši pievienojamas, pilnīgai 
drošībai uz ceļa, mērena sniega 
apstākļos.
77 11 578 655 (R16, R17 un R19)



Modeļi
01 KADJAR modeļi 

Modelis kolekcionāriem amatieriem.
Mērogs: 1:43
Materiāls: cinka un alumīnija sakausējums. Pieejams 
2 krāsās: ugunīgi
sarkanā vai melnā. 
77 11 578 441 (ugunīgi sarkans)
77 11 579 598 (melns)

 

Dzīvesstils
02 KADJAR iPhone 5 vāciņš

Renault KADJAR - līdz galam.
Robusts un ūdensdrošs, radīts, lai atbilstu KADJAR 
piedzīvojumu garam. Izstrādāts iPhone tālruņiem, 
ar Renault logo sānos un KADJAR logo aizmugurē. 
Krāsa: melna.  
77 11 579 871
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Lai nodrošinātu, ka šī publikācija drukāšanas brīdī ir precīza un aktuāla, tika veikti visi nepieciešamie piesardzības pasākumi. Šis dokuments ir izveidots, izmantojot pirmsražošanas un prototipa modeļus. Renault, saskaņā ar savu nepārtrauktas attīstības politiku, patur tiesības ieviest izmaiņas jebkurā 
laikā aprakstītajās un publicētajās specifikācijās, transportlīdzekļos un papildu piederumos. Par šādām izmaiņām Renault dīleri tiek informēti pēc iespējas ātrāk. Dažas versijas var atšķirties un aprīkojuma elementi var nebūt pieejami (kā daļa no standarta aprīkojuma, kā opcija vai kā papildu piederums) 
atkarībā no pārdošanas valsts. Lūdzam sazināties ar jums tuvāko dīleri, lai iegūtu aktuālāko informāciju. Tehniskās drukas iemeslu dēļ šajā dokumentā attēlotās krāsas var nedaudz atšķirties no reālajām virsbūves krāsām vai interjera apdares elementu krāsām. Visas tiesības aizsargātas. Šīs publikācijas 
pilnīga vai daļēja atveidošana jebkurā formātā un jebkurā veidā bez iepriekšējas rakstiskas atļaujas no Renault ir aizliegta.
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